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  پهيغهمبىرىڭىزنى تونۇۋىلىڭ

  
 ھهق ئالالھ تائاالنىڭ ھهر قانداق بىر ھهقىقهتنىڭ دۈشمهنلىرى بولغىنىدەك، 

دىنىغا ۋە ھهق دىننى ئېلىپ كهلگهن بهرھهق پهيغهمبهرلهرگه قارشى چىققانالرمۇ ئاز 

تارىختا ھېچقانداق بىر پهيغهمبهر ھهقىقهت دۈشمهنلىرىنىڭ تهنىلىرىدىن، . بولمىغان

ئىنسانالرنىڭ ئىككىنچى . قارا چاپالشلىرىدىن ۋە ھۇجۇملىرىدىن خالى بولغان ئهمهس

 نۇھ ئهلهيهىسساالممۇ ھهقىقهت دۈشمهنلىرىنىڭ دەپ تونۇلغان   ١ئاتىسى

ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم . مهسخىرىلىرىگه ۋە قارشىلىقلىرىغا ئۇچرىغان ئېدى

ئۆزىنىڭ ئاتىسى باشچىلىقىدىكى ھهقىقهت دۈشمهنلىرى تهرىپىدىن ئوتقا تاشالنغان 

ىن بولسا، مۇسا ئهلهيهىسساالم پىرئهۋن ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرى تهرىپىدىن مىسىرد

ئىسا ئهلهيهىسساالم ئۆز قهۋمى تهرىپىدىن دارغا ئېسىشقا ھۆكۈم . قوغالپ چىقىرىلغان

قىلىنغان بولسا، ئاخىر زامان پهيغهمبىرى ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالممۇ ئاۋۋال 

ئۆز قهۋمى تهرىپىدىن، ئاندىن يهھۇدىيالر تهرىپىدىن كۆپ ئهزىيهتلهرگه ۋە 

 .ىدۈشمهنلىكلهرگه ئۇچرىغان ئىد

ئالالھ  ئالالھ تائاال ھهمىشه ھهقىقهتچىلهر بىلهن بىلله بولغاچقا،  لېكىن 

ئالالھ تائاال تهرىپىدىن  تائاالنىڭ ياردىمى ۋە ئىگىدارچىلىقى سايىسىدا پهيغهمبهرلهر 

  . ئېلىپ كهلگهن ھهقىقهتلهر زامانىمىزغا قهدەر داۋام قىلىپ كهلمهكته

ممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهۋەتىلىشى ئاخىر زامان پهيغهمبىرى ھهزرىتى مۇھه

بۇ ۋاقىت پهيغهمبهرلهرنىڭ زامانلىرى ئۇزاقتا . يېڭى دۇنيانىڭ توغۇلىشى ئىدى

قالغانلىقتىن، ئۇالر ئېلىپ كهلگهن ھهق دىنالر خۇراپاتالرغا ئايلىنىپ قېلىشى 

دىنلىق ئاالھىدىلىكلىرىنى ۋە ئاساسلىق غايىلىرىنى پۈتۈنلهي  سهۋەبلىك ساماۋىي 

 كىتابالردا ٢تهۋرات، ئىنجىل ۋە زەبۇر قاتارلىق ساماۋى. اتقان بىر ۋاقىت ئىدىيوق

بىشارەتلىرى بېرىلگهن ئاخىر زامان پهيغهمبىرىنى يهھۇدىيالر بىلهن خرىستىئانالر 

زامانالردىن بىرى كۈتۈپ كهلگهن بولسىمۇ، بۇ پهيغهمبهر ئۇالرنىڭ كۈتكىنىدەك 



 ٢

رنىڭ نهزەرىدە ئهڭ قاالق ۋە مهدەنىيهتسىز ئىسرائىل نهسلىدىن ئهمهس، بهلكى ئۇال

مىللهت سانالغان ئهرەب مىللىتىدىن كهلگهنلىكى سهۋەبلىك يهھۇدىي ۋە خرىستىئان 

ئالىملىرى كىتابلىرىدىكى بىشارەتلهر ئارقىلىق مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئۆز 

رەتلهرنى ئوغۇللىرىنى تونۇغاندەك تونۇپ تۇرۇپ، ھهقىقهتكه ئاسىيلىق قىلىپ بۇ بىشا

گاھ تهۋىل قىلىش گاھ ئۆچۈرۈش يولى بىلهن بۇ ھهقىقهتلهرنى خهلقتىن يوشۇرۇشقا 

بىز « :قۇرئان كهرىم ئۇالر ھهققىدە ئۆز ۋاقتىدا مۇنداق بايانات ئېالن قىلغان  . تىرىشتى

يهنى مۇھهممهد ( ئۇنى ) يهنى يهھۇدىيالر بىلهن خرىستىئانالر(كىتاب بهرگهنلهر 

ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى، . ئۆز ئوغۇللىرىنى تونۇغاندەك تونۇيدۇ) ئهلهيهىسساالمنى

   .٣»شۈبهىسىزكى ھهقىقهتنى بىلىپ تۇرۇپ يوشۇرىدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ۋە ئۇ ئېلىپ كهلگهن ھهق دىنغا قارشى  ئهرەبلهرنىڭ 

 بوۋىلىرىدىن تارتىپ داۋام قىلىپ كهلگهن خۇراپات ۋە - تۇرۇشىنىڭ سهۋەبى ئاتا 

رەسلىكنى ياقلىغانلىقى ۋە ئۆزلىرىنىڭ كۆپ ئىالھلىق خۇراپى ئهقىدىلىرىنى بۇتپه

قۇرئان كهرىم ئۇالرنىڭ جاھىللىقى ۋە  . ھهق دىندىن ئۈستۈن كۆرگهنلىكىدىن ئىدى

): يهنى مۇشرىكالرغا(ھهرقاچان ئۇالرغا « :بويۇنتاۋلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

دېيىلسه، ئۇالر » ئهگىشىڭالر)  دىنغا ۋە قۇرئانغايهنى ھهق(ئالالھ چۈشۈرگهن نهرسىگه «

 بوۋىلىرى - ئاتا . دېيىشىدۇ» بوۋىلىرىمىزدىن قالغان دىنغا ئهگىشىمىز- ياق، ئاتا«:

 ٤»ھېچ نهرسىنى چۈشهنمىگهن ۋە توغرا يولدا بولمىغان تۇرسا، يهنه ئۇالرغا ئهگىشهمدۇ؟

ادەت قىلىدىغان ھهق دىنغا ئۇالر بۇتالرغا چوقۇنۇشنى تاشالپ بىر ئالالھقىال ئىب. 

ئۇ نۇرغۇن ئىالھالرنى بىر ئىالھ قىلماقچىمۇ؟ بۇ « :ئهگىشىشگه چاقىرىلغاندا

  ٥.دېدى» ھهقىقهتهن غهلىته ئىش

شۇنىسى ئېنىقكى، بۇددىست ئهرەبلهر ئۆز دىنلىرىنى قوغداش يولىدا بۇ يېڭى 

ل بهدنامالرنى دىنغا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه شۇنچىلىك قارشىلىق كۆرسهتكهن، ھهرخى

خاتا ياكى ھهقىقهتكه ئويغۇن ) ئىسالم دىنىنى(چاپلىغان بولسىمۇ، بۇ يېڭى دىننى

 بوۋىلىرىمىزنىڭ دىنىغا خىالپ كېلىدۇ، -پهقهت ئاتا . ئهمهس دىيهلىگىنى يوق

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا شۇنچىلىك دۈشمهن بولۇپ، ئۇنى . دىيهلهيتتى



 ٣

» يالغانچى« ن بولسىمۇ، ئۇنىدەپ قارىلىغا»مهجنۇن«، »سېهىرگهر«

چۈنكى ئۇالر مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى . دېيهلىگىنى يوق»ئالدامچى«ياكى

ئۇنىڭ ھاياتىدا بىر قېتىممۇ يالغان . كىچىكىدىن ياخشى بىلهتتى

شۇڭا ئۇالر مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى  . ٦سۆزلىمىگهنلىكىگه گۇۋاھ ئېدى

دېگهن لهقهملهر »شهنچلىك مۇھهممهدئى« ۋە » راستچىل مۇھهممهد«كىچىكىدىن 

ئۇالر . ئامانهتلىرىنى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدا ساقلىتاتتى. بىلهن ئاتاييتى

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ راستچىل ئىكهنلىكىنى ۋە ئۇ ئېلىپ كهلگهن ئىسالم 

ئىنكار قىلمايدۇ، ) ئىچىدە(ئۇالرسېنى « .دىنىنىڭ ھهق ئىكهنلىكىنى بىلهتتى

  ٧.» زالىمالر ئالالھنىڭ ئايهتلىرىنى ئىنكار قىلىدۇ ) هھهقىقهتت(

كېيىنكى ئهسىرلهردىكى غهرب دۇنياسىنىڭ ئىسالم دىنىغا ۋە بۇ دىننىڭ 

يېتهكچىسى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا دۈشمهن بولىشىنىڭ سهۋەبى ئوقتهك 

تىزلىكته تارقىلىۋاتقان ئىسالم دىنىنىڭ يهر شارىغا ئومۇملىشىپ قېلىشىدىن 

ئادەملىرى چىركاۋ نامىدىن خهلقنىڭ بېشىدا قامچا  تىق ئهنسىرىگهن چىركاۋ قات

زومبۇللۇق قىلىش پۇرسىتىنىڭ قوللىرىدىن كېتىپ - ئوينىتىپ زورلۇق 

قېلىشىدىن قورقۇپ پۈتۈن خهلقنى ئىسالم دىنىدىن ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىدىن 

ئهينى . ېدىنهپرەتلهندۈرۈش ئومۇميۈزلۈك ھهرىكىتىنى باشلىۋەتكهنلىكىدىن ئ

ۋاقىتتىكى ياۋروپا شۇنچىلىك قاالق ئىدىكى، خهلق ھازىرقى ئۈچىنچى دۇنيا 

ياۋروپا دۆلهتلىرىنىڭ . ئهللىرىدىنمۇ جاھىل، نامرات ۋە قاالق ھايات كهچۈرەتتى

ھاكىمىيىتىنى قوللىرىغا ئېلىۋالغان خرىستىئان چركاۋلىرىدىكى دىن ئادەملىرى 

 ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ تهلىماتلىرىدىن ئۆزلىرىنىڭ خرىستىئان دىنىدىن ۋە

ئۇالر دىن نامىدىن خهلقنىڭ ئۈستىدىن ھاكىمىيهت . شۇنچىلىك يېراقتا ئىدى

 پهن ئۈگىنىشنىڭ ۋە ھهقىقهتنى ئىزدەشنىڭ يوللىرىنى - ئىلىم . يۈرگۈزەتتى

يهرشارىنىڭ توپ شهكىللىك ئىكهنلىكىنى ئېالن قىلغان ئالىم . توسىۋەتكهن ئىدى

ىلىيونىڭ خرىستىئان چىركاۋلىرى تهرىپىدىن ئۆلۈمگه ھۆكۈم گالىلۇ گال

قىلىنغانلىقىمۇ، ئۇنىڭ ھهقىقهتنى ئىزدىگهنلىكى ۋە ھهقنى سۆزلىگهنلىكىدىن 

  . ئىدى



 ٤

خرىستىئان چىركاۋلىرىنىڭ ئىسالم دەۋىتىنىڭ ئالدىنى توسۇش ئۈچۈن 

قېتىملىق - ٨پىالنلىغان ئويۇنلىرىغا ماسالشقان ئهھلى سهلهپ ئارمىيىسى شهرققه 

 زەخمهتلهرنى - يۈرۈشىدە مۇسۇلمانالرغا ئورنىنى تولدۇرۇپ بواللمايدىغان زىيان 

ئۇالر بۇ ھهقسىز تاجاۋۇزچىلىقلىرىنى ياۋروپا چىركاۋلىرىدىكى دىن . كهلتۈردى

ئهمما ئۇالر ئۆزلىرى . ئادەملىرىنىڭ پهتىۋالىرى بىلهن دىن نامىدىن ئېلىپ باردى

. تىئان دىنىنىڭ روھىدىن شۇنچىلىك يېراقتا ئېدىئېتىقاد قىلىپ كهلگهن خرىس

. ئوڭ ئېڭىكىڭگه ئۇرسا، سول تهرىپىنىمۇ تۇتۇپ بهرگىن« المنىڭ ئىسا ئهلهيهىسسا

دەيدىغان يۇمشاقلىق ۋە »كۆڭلىكىڭنى تارتىۋالسا، ئىشتىنىڭنىمۇ سېلىپ بهرگىن

مېهرىبانلىققا تهشهببۇس قىلىدىغان تهلىماتلىرىنى يادىسىغا بىلسىمۇ، ئۇالر بۇ 

ۇندىن بىرى ياۋروپا ش. تهلىماتالرغا ئهمهل قىلىشتىن ئىنتايىن يېراقتا ئېدى

  .ئهللىرىدە قارغۇالرچه ئىسالم دىنىغا قارشى تۇرۇش ئېقىمى داۋام قىلىپ كهلمهكته

ئهمما مۇسۇلمانالرنىڭ ياۋروپا دۆلهتلىرىنىڭ ياكى باشقا دۆلهتلهرنىڭ 

ئىسالم . قايسىبىرىگه ھۇجۇم قىلغانلىقى ياكى قوراللىق كىرگهنلىكى مهلۇم ئهمهس

ە بهزى ياۋروپا ئهللىرىگه پهقهت ئىسالم دەۋەتچىلىرىنىڭ ئهخالقى دىنى ئاسىيا، ئافرىقا ۋ

ئانا ۋەتىنىمىزگه . گۈزەللىكلىرى ۋە ھهققانىيهتچىلىكى سهۋەبى بىلهن تارقالغان

ئىسالم دىنىنىڭ كىرىش ۋە ئومۇملىشىش قىسسىسىمۇ ئهبۇ نهسىر سامانى 

لىتى ۋە ئىسىملىك بىر مۇسۇلمان سودىگهرنىڭ گۈزەل ئهخالقى، ئېسىل پهزى

ھهققانىيلىقى خارانىيالر شاھزادىسى سۇتۇق بۇغرا خاننى تهسىرلهندۈرگهنلىكىدىن 

  .ئىسالم دىنى قورالنى پهقهت ئۆز تهۋەلىرىنى قوغداش ئۈچۈنال قولالنغان. باشلىنىدۇ

 سىنتهبىر ۋەقهسىدىن كېيىن، ئامېرېكا ۋە ياۋروپا ئهللىرىنىڭ - ١١

بۇ ۋەزىيهتنى پۇرسهت . هۋجگه كۆتۈرۈلدىمۇسۇلمانالرغا قارشى ئۆچمهنلىكلىرى ئ

بىلگهن يهھۇدىي قىساسچىلىرى بىلهن بهزى خرىستىئان رادېكال گۇرۇپپىلىرى  

ئىسالم پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ شهنىگه داغ قوندۇرۇپ باشقىالرنى 

 ئىسالم دىنىنىڭ. مۇسۇلمانالرغا ۋە ئىسالم دىنىغا دۈشمهن قىلىش ھهرىكهتكه ئۆتتى

ھهتتا دانىيهدىكى رادېكال دىنچى . زىددىغا ماقالىالر ۋە كىتابالر نهشىر قىلىندى



 ٥

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهجۋىي رەسىملىرىنى سىزىشقىمۇ جۈرئهت   گۇرۇپپىالر 

ھهجۋىي رەسىملهر ئىسالم دۇنياسىدا قاتتىق قارشىلىققا ئۇچراپال . قىاللىدى

.  دۆلهتلهرنىڭمۇ تهنقىدلىرىگه ئۇچرىدىقالماستىن، كۆپلىگهن مۇسۇلمان ئهمهس

چۈنكى بۇ زورىغا قىلىنغان دۈشمهنلىك ۋە دۇنيادىكى بىر يېرىم مىليونغا يېقىن 

  .مۇسۇلمان خهلقنىڭ غۇرۇرىغا تهككهنلىك ئېدى

ئىسالم دۈشمهنلىرىنىڭ بۇ ھهقسىز قىلمىشلىرىغا قارشى نارازىلىقالر ۋە 

باشقا دىنالر مهنسۇبلىرىدىنمۇ كۆپ . پ كهلدى ئارقىدىن داۋام قىلى-رەددىيهلهر ئارقا 

شۇ ئارىدا ياۋروپا دۇنياسىنىڭ مهشهۇر . كىشىلهر بۇ ھاقارەتكه رەددىيه بهردى

يازغۇچىلىرىدىن بهزى ھهقىقهتپهرۋەرلهرمۇ قوللىرىغا قهلهم ئېلىپ ھهقىقهتنى 

وماس تۆۋەندە ئهنگىلىيهنىڭ ھازىرقى زامان مهشهۇر يازغۇچىسى ت. سۆزلهشكه باشلىدى

ناملىق ئهسىرىدە مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى مۇداپىئه »قهھرىمانالر« كاراليلنىڭ

  :قىلىپ يازغانلىرىدىن بهزىسىنى دىققىتىڭىزگه سۇنىمهن

توماس كاراليل مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى مۇداپىئه قىلىپ، ئۇنىڭ 

ھازىرقى « : ھهققانىيلىقى ۋە ئادالىتىنى ئېتىراپ قىلغان ھالدا مۇنداق دەپ يازىدۇ

زامان كىشىلىرىدىن قايسىبىرىنىڭ ئىسالم دىنى يالغان، بۇ دىننىڭ پهيغهمبىرى 

مۇھهممهد ھهق يولدا ئهمهستى دەيدىغان ئهرزىمهس دەۋاالرغا قۇالق سېلىشى 

بۇنداق يارىماس دەۋاالرغا قارشى . ھهقىقهتهن نومۇس قىلىشقا تېگىشلىك ئىشتۇر

د ئهلهيهىسساالم چاقىرغان بۇ ھهق دىن مۇھهممه. كۈرەش قىلىش پهيتى كهلدى

ئهسىردىن بىرى مىليونالرچه كىشىنىڭ قهلبىدە نۇرلۇق قۇياشتهك چاقناپ ١٤

مىليونالرچه كىشى ئېتىقاد قىلىپ كهلگهن مۇشۇ دىننى بىرەر . كهلمهكته

ئالدامچىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقارغان پىكرى دېيىشكه بوالمدۇ؟ يالغان بىلهن 

ڭ ئارىسىدا بۇ دەرىجىدە راۋاجلىنااليدىغان بولسا بۇ ھاياتلىق ئالدامچىلىق كىشىلهرنى

سىلهر دۇنيا تارىخىدا . ئهرزىمهس ۋە ئهھمىيهتسىز بىر ھاياتلىق بولۇپ قالغان بوالتتى

بېرەر ئالدامچىنىڭ بىر دىننى ئىجاد قىلىپ، ئۇنىڭ پۈتۈن دۇنياغا 

ە ئهمهلىيهتته تارقىلىدىغانلىقىنى ھېچ ئىككىلهنمهستىن جاكارلىغانلىقىنى ۋ



 ٦

مهلۇمكى يالغانچى ئادەم كىسهك قىشتىن ! شۇنداق تارقالغانلىقىنى كۆردۈڭالرمۇ؟

چۈنكى مۇنداق ئادەم ئۆزىنىڭ نادانلىقىدىن . بىرەر ئۆينىمۇ قۇرۇپ چىقالمايدۇ

بىناكارلىققا ئىشلىتىلىدىغان ماددىالرنىڭ خۇسۇسىيهتلىرىنى بىلمىگهنلىكى 

بىر . ولالنغىلى بولىدىغان بىرەر ئۆي قىاللىشى ناتايىنقۇرۇپ چىققاندىمۇ ق. ئۈچۈندۇر

بىنانى قۇرۇپ ئهسىرلهردىن بىرى مىليونلىغان كىشىلهرنىڭ قهلبىنى ئۇنىڭدا ئورۇن 

  !ئالدۇرغان كىشىگه نېمه دەيسىز؟

خۇالسه كاالم شۇكى، مۇھهممهدنى بىرەر غهرەزنىڭ كهينىدىن كىشىلهرنى ئالداپ 

مۇھهممهد . چى شهخس دېيىش ئىنتايىن چوڭ خاتالىقتۇرئوتتۇرىغا چىققان بىر يالغان

ئۇ سۆزلىگهن سۆزلهر ھهقىقهتنىڭ . رەببىدىن ئېلىپ كهلگهن دىن ھهقىقهتنىڭ ئۆزى

ئالالھ  بۇ دىن ! ئىسالم دىنى پۈتۈن ئالهمنى يۇرۇتقان نۇرلۇق مهشئهلدۇر. سادالىرىدۇر

ئالالھ تائاال    كهرەمى بولۇپ، - لى ئالالھ تائاالنىڭ پهز بۇ پهيغهمبهرلىك . تائاالنىڭ ئهمرى

  ».ئۇنى خالىغان بهندىسىگه ئاتا قىلىدۇ

مۇھهممهد كىشىلهرنى بۇ يېڭى دىنغا «توماس كاالين ئىسالم دۈشمهنلىرىنىڭ

 دۇنيا يىغىش ۋە ھاكىمىيهتكه - دەۋەت قىلشتا پهقهت شۆھرەت تېپىش، مال 

ه بېرىپ مۇنداق دەپ دېگهن باتىل دەۋالىرىغا رەددىي»چىقىشنى مهقسهت قىالتتى

ئۇالرنى باشقۇرۇش ۋە يولغا . ئهرەبلهر يۈرىكى قاتتىق، قوپال بىر مىللهت ئىدى« :يازىدۇ

ئهمما مۇھهممهد ئۇالرنى ئۇالرنى توغرا يولغا . باشالش ئىشلىرى ئىنتايىن قىيىن ئىدى

باشالش، كۆپىنچه ۋاقىتلىرىنى ئۇالر بىلهن بىلله ئۆتكۈزۈش ئىشلىرىدا غهلىبه 

 يىللىق پهيغهمبهرلىك ھاياتى جهريانىدا ئۇالر بىلهن بىللهن ياشىدى، ٢٣. ىقىلد

شۇ ۋاقىتتىكى ئهرەبلهرنى تهربىيىلهپ . بىرگه سهپهر قىلدى، بىرگه غازاتالرغا چىقتى

يولغا كىرگۈزۈش ۋە ھهق دىنغا باش ئهگدۈرۈش ئىشلىرىدا غهلىبه قىاللىغان ئادەم 

  !ھهقىقهتهن قهھرىماندۇر

مهدتىكى ئالىي پهزىلهتلهرنى، گۈزەل ئهخالقالرنى ۋە ھهققانىيلىقنى ئۇالر مۇھهم

ۋايىغا يهتكهن خالىسلىقنى كۆرمىگهن بولسا ئىدى، ھهرگىزمۇ ئۇنىڭغا بويسۇنمىغان 

ئوياليمهنكى، شۇ ۋاقىتتىكى ئهرەبلهرگه مۇھهممهد كهلمهستىن، شۇ زاماندىكى . بوالتتى



 ٧

داڭلىق تاجىسى بىلهن ئهرەبلهرنىڭ ھهيۋەتلىك پادىشاھ قهيسهر شۇ قۇدرىتى ۋە 

ئىچىگه كىرىپ، ئۇالرنى بويسۇندۇرۇشقا ئورۇنغان بولسا، ئۇالرنى ھهرگىزمۇ 

ئهمما مۇھهممهد يىرتىق، كونا كىيىملىرى بىلهن . بويسۇندۇرالمىغان بوالتتى

. تاالنت دېگهن ئهنه شۇ. ئهرەبلهرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىپ ئۇالرنى يولغا باشلىيالىدى

  . »!قهھرىمانلىق دېگهن ئهنه شۇ.  دېگهن ئهنه شۇئۇلۇغلۇق

   

------------------------------------------------------------------  

نۇھ ئهلهيهىسساالم تۇفان باالسىدىن كېيىنكى يېڭى دۇنيانىڭ تۇنجى پهيغهمبىرى بولغانلىقى ئېتىبارى بىلهن . ١

  . هيغهمبىرى ھېسابلىنىدۇئىنسانالرنىڭ ئىككىنچى ئاتىسى ۋە تۇنجى پ

  . ئالالھ تهرىپىن كهلگهن دېگهن مهنىدە–ساماۋى .٢

   ئايهت-١٤٦بهقهرە سۈرىسى . ٣

  . ئايهت-١٧٠بهقهرە سۈرىسى . ٤

   ئايهت-٥ساد سۈرىسى . ٥

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا قارشى مهككه بۇددىست كۈچلىرىنىڭ كاتتىبېشى ۋە قوماندىنى ئهبۇ سۇفيان . ٦

ا ھىجرەت قىلغان مۇسۇلمانالرنى قايتۇرۇپ كېلىش ئۈچۈن ھهبهشىستانغا بېرىپ پادىشاھ نهجاشىسنىڭ ھهبهشىستانغ

سىلهر مۇھهممهدنىڭ يالغان ئېيتقانلىقىنى «ئالدىدا مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم توغرۇلۇق سورالغاندا، نهجاشىسنىڭ 

ئهبۇ . دەپ جاۋاب بهرگهن»نلىقىنى بىلمهيمىزبىر قېتىممۇ يالغان ئېيتقا! ياق« دەپ سورىغان سوئالىغا»ئاڭلىغانمۇ؟

ئهگهر گىپىم يالغان چىڭىپ قېلىپ، مات « :سفيان پادىشاھنىڭ يېنىدىن ئايرىلغاندىن كېيىن، سهبداشلىرىغا

  .دىگهن»بولۇشتىن قورقمىغان بولسام، مۇھهممهد ھهققىدە باشقىچه جاۋاب بهرگهن بوالتتىم

  ئايهت-٦ئهنئام سۈرىسى . ٧

   

   

 


